
 

 

 
 

 
 

Bijeenroeping van de gemeente- 
en OCMW-raad 
 

 
Ronse, vrijdag 23 april 2021 
 

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad nodigt u uit om de zitting bij te wonen op maandag 
03 mei 2021 om 19:00 uur.  De zitting van de OCMW-raad volgt aansluitend op de openbare zitting 
van de gemeenteraad. 
 

AGENDA GEMEENTERAAD 

Punten van de openbare zitting 

Bestuur en beleid 

1. Nazicht van de verkiesbaarheid van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid.                                                                  
Eedaflegging en aanstelling.                                                                                                
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

2. Ontslag van een raadslid.                                                                                                    
Aktename. 

3. Nazicht van de verkiesbaarheid van de opvolger van een ontslagnemend gemeenteraadslid. 
Eedaflegging en aanstelling.                                                                                                     
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden. 

4. Gemeenteraadscommissies.                                                                                                          
Vervanging van twee gemeenteraadsleden in de gemeenteraadscommissies.        
Goedkeuring. 

5. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                                              
Vervanging van een plaatsvervanger van de  Vooruit-fractie.                                                    
Beslissing. 

6. Aanduiden van een nieuwe plaatsvervangende vertegenwoordiger van de Fietsersbond 
binnen de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.                                       
Goedkeuring. 

Financieel beheer 

7. Politiezone Ronse.                                                                                                                
Jaarrekening dienstjaar 2020.                                                                                                           
1) Kasnazicht.                                                                                                                               
Toestand op 31 december 2020.                                                                                                
Kennisname.                                                                                                                                      
2) Begrotingsrekening 2020 en balans- en resultatenrekening 2020.                              
Vaststelling. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

8. Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin.                                                                               
Goedkeuring van het ontwerp van driepartijenovereenkomst betreffende verkaveling 8. 

9. De Stadstuin.                                                                                                                     
Grondverkopen voor 1 woning met aanhorigheden gelegen in de Ephrem Delmottestraat 
nummer 22, 3 appartementen met aanhorigheden gelegen in residentie Catillus en 1 
appartement met aanhorigheden gelegen in residentie Zelus.                                         
Goedkeuring. 

10. Wegen- en rioleringswerken in de Beukenlaan en in een deel van de Aatstraat. 
Goedkeuring van het bestek en de raming. 



 

 

 
11. Afsluiten van een bezettingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Infrabel voor de 

aanleg van de fietssnelweg F421, tussen het station en de Barreelstraat en tussen het 
station en de Viermaartlaan.                                                                                             
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 

12. Aanvraag tot omgevingsvergunning van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en 
De Nieuwe Haard houdende realiseren van een woonproject met 58 appartementen en 15 
eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bebouwing, gelegen Georges 
Eeckhoutstraat.                                                                                                      
Goedkeuring. 

13. Aanvraag van een planologisch attest voor Utexbel nv.                                                    
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 

14. Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en hogeschool VIVES 
voor de organisatie van de Techniekacademie, van 2021 tot en met 2025.                       
Goedkeuring. 

15. Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing 
en quarantainecoaching.                                                                                                                
Verlenging.                                                                                                                      
Bekrachtiging. 

16. Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - 
verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2021. 
Goedkeuring. 

Vrije tijd 

17. Bibliotheeksamenwerkingsverband 'Interlokale Vereniging voor bibliotheken Vlaamse 
Ardennen'.                                                                                                                             
Goedkeuring van de jaarrekening 2020 en kennisname van het jaarverslag 2020. 

18. Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen.                                                                      
1) Goedkeuring van de resultatenrekening, de balans en verslag van toezicht 2020.                                 
2) Kennisname van de begroting 2021. 

Intergemeentelijke samenwerking 

19. Gaselwest.                                                                                                                               
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de Algemene vergadering (jaarvergadering) 
van 28 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                      
Beslissing. 

20. Intergemeentelijke Samenwerking, IGS Westlede.                                                                             
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 01 juni 2021 
en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                             
Beslissing. 

21. Zefier.                                                                                                                                              
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering 
(jaarvergadering) van 10 juni 2021 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. 
Beslissing. 

22. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                                      
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 15 juni 
2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                                     
Beslissing. 

23. Opdrachthoudende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening, TMVW ov.                                                                                                      
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen voor de 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                       
Beslissing. 



 

 

24. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG vzw.                                            
Vervanging van een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Beslissing. 

25. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.                                                                                            
Vervanging van een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
Beslissing. 

26. Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw.                                                                            
Vervangen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.                                   
Beslissing. 

27. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                                   
Vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.                          
Beslissing. 

 

Punten van de besloten zitting 

Openbare veiligheid 

01. Politie.                                                                                                                                        
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel burgerpersoneelslid, 
tewerkgesteld als assistent (niveau C) op de dienst Operationeel Secretariaat bij de 
Politiezone Ronse.                                                                                                              
Bekrachtiging van het raadsbesluit van 31 augustus 2020. 

02. Politie.                                                                                                                                         
Erkenning van voorgaande dienstjaren aan een contractueel burgerpersoneelslid, 
tewerkgesteld als klusjesman (niveau D) op de dienst Administratief Beheer bij de 
Politiezone Ronse.                                                                                                                
Bekrachtiging van het raadsbesluit van 31 augustus 2020. 

 
 

AGENDA OCMW-RAAD 

Leven en welzijn 

1. Openbare Vereniging Ronse (OVERO).                                                                                
Vervanging van een lid van de Algemene Vergadering.                                                    
Beslissing. 

Intergemeentelijke samenwerking 

2. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv.                                                          
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van 15 juni 
2021 en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                     
Beslissing. 

U kan de dossiers online inkijken via de beveiligde webtoepassing ftp://ftp.ronse.be. Inloggen kan 
met uw gebruikersnaam en paswoord. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd het beroepsgeheim en de discretieplicht in acht te nemen. 

 
Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
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